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8.2.2017 A8-0001/1 

Tarkistus  1 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

EU:n kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus 

2016/2100(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

150 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

150. ilmaisee huolensa unionin 

kilpailuviranomaisiin liittyvistä 

”pyöröovi”-skandaaleista ja erityisesti 

entisen kilpailusta vastaavan komission 

jäsenen Neelie Kroesin tapauksesta, koska 

tämä lobbaa Uberin puolesta ja hänen 

nimensä on tullut esiin Bahaman 

tietovuotojen paljastuksissa; 

150. ilmaisee huolensa unionin 

toimielimiin liittyvistä ”pyöröovi”-

skandaaleista, kuten entisen kilpailusta 

vastaavan komission jäsenen Neelie 

Kroesin tapauksesta, koska tämä lobbaa 

Uberin puolesta ja hänen nimensä on tullut 

esiin Bahaman tietovuotojen paljastuksissa; 

korostaa, että entinen kaupasta vastaava 

komission jäsen Karel De Gucht on 

viimeksi kuluneiden kuukausien aikana 

liittynyt Arcelor Mittalin johtokuntaan ja 

entinen komission puheenjohtaja José 

Manuel Barroso on nyt Goldman 

Sachsilla johtajana ja neuvonantajana; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0001/2 

Tarkistus  2 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

EU:n kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus 

2016/2100(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

B. ottaa huomioon, että EU:n 

kilpailupolitiikka on keskeinen väline 

sisämarkkinoiden pirstoutumisen 

torjunnassa ja siten tasapuolisten 

toimintaedellytysten luomisessa yrityksille 

koko EU:ssa; 

B. katsoo, että unionin virheellinen 

kilpailupoliittinen kehys on johtanut 

sosiaaliseen ja verotukselliseen 

polkumyyntiin, jossa kilpaillaan siitä, 

kuka saavuttaa pohjan palkkojen ja 

verotuksen kannalta, mikä hyödyttää 

ainoastaan monikansallisia yrityksiä; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0001/3 

Tarkistus  3 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

EU:n kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus 

2016/2100(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. on tyytyväinen kilpailupolitiikkaa 

koskevaan komission vuosikertomukseen, 

joka osoittaa sen, että asianmukainen 

EU:n kilpailupolitiikka voi auttaa 

palauttamaan riittävän investointien ja 

innovoinnin tason luomalla yhtäläiset 

kilpailuedellytykset kaikille; suhtautuu 

myönteisesti siihen, että kertomuksessa 

keskitytään kilpailupolitiikan osuuteen 

esteiden ja vääristävien 

valtiontukitoimenpiteiden poistamisessa 

sisämarkkinoiden eduksi; toteaa myös, 

että unionin tulevaisuuden olisi 

perustuttava innovointiin, sosiaaliseen 

markkinatalouteen ja 

resurssitehokkuuteen, millä luodaan 
korkea elintaso kaikille unionin 

kansalaisille; 

1. panee merkille kilpailupolitiikkaa 

koskevan komission vuosikertomuksen, 

joka osoittaa, että unionin sisämarkkinat 

eivät ole onnistuneet saavuttamaan 

talouskasvun, täystyöllisyyden ja 

sosiaalisen edistyksen tavoitteita; uskoo 

lisäksi, että unionin tason yhdentymisen 

jatkaminen ei ole oikea keino taata korkea 

elintaso kaikille Euroopan kansalaisille; 

Or. en 

 

 


